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LA FELICITAT ENMIG DEL CAOS

EL RETORN INTERNACIONAL DELS MUMINS NO FA MÉS QUE CONFIRMAR L’ABSOLUTA VIGÈNCIA D’AQUESTS
PERSONATGES, UNES CRIATURES QUE ASPIREN A UNA VIDA TRANQUIL·LA I EN COMUNIÓ AMB LA NATURA CREADES
PER UNA AUTORA QUE NO DUBTA A L’HORA DE TRACTAR TEMES IMPORTANTS EN ELS LLIBRES PER A INFANTS.

TOVE JANSSON
LA CREADORA DELS MUMINS

C

om diria el Pare Mumin —que creu molt en l’astrologia— la posició de les estrelles devia ser
molt favorable el 9 d’agost de 1914, el dia que va
néixer Tove Marika Jansson. Va ser la primogènita
d’una família bohèmia d’artistes que vivia a Hèlsinki i que formava part de la comunitat finlandesa de
parla sueca. El seu pare fou l’escultor Viktor “Faffan” Jansson i la seva mare, la il·lustradora Signe
“Ham” Hammarsten.
La Tove va demostrar des de petita interès i talent per l’art. Va aconseguir la primera feina com a
il·lustradora als quinze anys, a la mateixa edat que
va signar el primer contracte editorial.

CARTA DE
LES EDITORES
A

vegades un catàleg es construeix per un cúmul
de casualitats i temptatives. Acabàvem de
llegir una edició antiga d’El llibre de l’estiu (que les
amigues d’Angle han recuperat fa poc) i ens vam
sorprendre de la versatilitat d’aquesta escriptora
excepcional, de la seva mestria escrivint tant llibres
per a infants com llibres per a adults. I, com dirien
els Mumins, que creuen molt en els astres, alguna
cosa es va alinear: al cap d’uns mesos ens va arribar la possibilitat de publicar-los a L’Altra Tribu,
la que serà, des d’ara, la casa en català d’aquests
petits trols tan carismàtics. Ens embarquem en
aquest projecte, que durant el 2022 ens farà viatjar
dues vegades a la Vall dels Mumins, amb la publicació dels dos primers títols de la saga: Que ve el
cometa!, aquest mes de març, i El barret del mag, a
la tardor, tots dos amb una traducció rigorosa de
Carolina Moreno.
Quan els vam tornar a llegir, ens va semblar que la
seva particular concepció de la vida, aquesta oda
a una filosofia senzilla però mai ensucrada ni diluïda per als infants, era més vigent que mai. Una
mirada cap a la bellesa de la quotidianitat i una
aposta per la bonhomia no com a reclam comercial sinó des de l’honestedat i l’aposta per la bona
vida. D’aquesta manera, també retem homenatge
a una escriptora i artista excepcional com va ser
Tove Jansson.
En un article de la Fundación Cuatrogatos s’apuntava la tendència constant, en les obres de Tove

Jansson, d’oferir models de conducta i actituds
antagòniques a l’individualisme, el consumisme, la
repressió dels impulsos naturals i la cosificació de
les relacions socials. Es destacava, sobretot, com
en la literatura infantil poques vegades s’ha aconseguit crear una imatge tan lluminosa de la família,
del seu paper en la construcció de valors personals
i col·lectius. I els editors, en la nostra responsabilitat per fer sortir a llum aquelles obres que poden
interpel·lar-nos socialment, veiem molt clar que en
aquest món tan polaritzat, d’estímuls constants,
de pressió ininterrompuda, Tove Jansson encara té
un missatge molt valuós per a tots els lectors, petits i grans.
En aquesta novel·la, els Mumins aconsegueixen
trobar la felicitat enmig del caos. I si alguna cosa
han viscut els nostres infants aquests darrers anys,
a banda del menysteniment per part de les institucions, és un caos absolut al qual no se’ls hauria
d’haver sotmès. Si amb aquests llibres aconseguim
que s’evadeixin una estona i se’ls encomani una
mica aquesta felicitat i afany d’aventures, benvingut sigui el viatge. Haurà valgut tot la pena.

Ja de jove, la seva passió va ser la pintura i les belles arts en general. Des del principi va buscar la
inspiració lluny de la seva Finlàndia natal; va estudiar art a Suècia i a França. Cap als anys quaranta, Tove Jansson ja s’havia posicionat com a
reconeguda pintora i il·lustradora amb experiència, sobretot per les seves publicacions satíriques
a Garm. En aquestes publicacions es va dedicar a
criticar fermament Stalin i Hitler durant la Segona
Guerra Mundial. La fama internacional, però, la va
obtenir gràcies a la publicació de les històries dels
Mumins, que va escriure i il·lustrar entre el 1945 i el
1970. La primera història dels Mumin no va ser un
èxit immediat al seu país, Finlàndia, però la seva
ressonància mundial es va fer evident quan els
primers llibres es van traduir a l’anglès a principis
dels anys cinquanta. El 1954, el diari britànic London Evening News va començar a publicar les tires
còmiques dels Mumin, escrites i il·lustrades per la
mateixa Tove. A través d’aquestes tires còmiques,
els entranyables personatges van arribar a milions de lectors de tot el món, des del Canadà fins a
Sud-àfrica, passant per l’Índia, les Bermudes... Les
vinyetes es van arribar a publicar en un centenar de
diaris de quaranta països diferents, cosa que significava un total de vint milions de lectors diàriament.
Després de la publicació de la primera història en
la qual apareixen els Mumins, Els Mumins i la gran

inundació (1945), Tove Jansson va escriure vuit novel·les (que recupera L’Altra Tribu), quatre llibres
il·lustrats, a banda dels centenars de tires còmiques sobre els trols Mumins i la resta d’habitants
de la Vall dels Mumin. Així i tot, aquests personatges només van ser una part de la seva prodigiosa
obra, amb altres novel·les i relats i la seva feina
com a artista a la recerca constant de noves maneres d’expressar-se artísticament. Encara avui
continua sent una de les autores escandinaves més
estimades i prestigiades.
L’obra de Tove Jansson reflecteix els seus principis:
l’amor per la família, la natura i la seva recerca de
llibertat per dedicar-se al seu art. Tant la feina com
l’amor van ser la seva prioritat a la vida, i en totes
dues esferes s’hi va aplicar de manera alegre i intransigent.
La seva bibliografia l’ha fet mereixedora, entre altres reconeixements, de la distinció Nils Holgersson (1953) i del Premi de l’Acadèmia Sueca (1958),
del Premi Estatal Finès (1963 i 1971). L’any 1994 va
rebre el gran premi de l’Acadèmia Sueca a la seva
trajectòria, guardó que també han rebut figures
com ara Astrid Lindgren, Ingmar Bergman o SvenErik. L’any 1966 va ser condecorada amb el Premi
Andersen, el Nobel de la literatura infantil i juvenil.

LA CRONOLOGIA
1990:
1950:

1914:

Tove Jansson
neix el 9 d’agost.

Es publica el quart llibre de
la sèrie, Les gestes del pare
Mumin explicades per ell
mateix. Aquest títol apareix
citat en llibres anteriors,
perquè es mostra com el
Pare Mumin està escrivint
les seves memòries.

1962:
1952:

1935:

La Tove estudia Art a Finlàndia i a l’estranger i comença a dibuixar els Mumins. La primera il·lustració
que es pot identificar amb
un Mumin va sortir a la revista Garm el 1943.

Us desitgem la millor
de les lectures,

1948:

Surt publicat el tercer llibre,
El barret del mag (que arribarà a L’Altra Tribu la tardor del 2022). Va ser el primer llibre que es va traduir
a l’anglès (i que es va considerar el primer de la sèrie
fins als anys vuitanta).

L’equip de L’Altra.

1945:

Söderström and Co publica la primera història dels
Mumins, Els Mumins i la
gran inundació. En aquesta
història en Mumin i la seva
mare aniran a buscar el
pare i trobaran la Vall, que
es convertirà en casa seva.

1946:

Surt publicat el segon llibre,
Que ve el cometa!. Normalment aquesta és considerada, per la seva i perquè
introdueix molts dels personatges principals de la sèrie,
com la primera novel·la de
la sèrie dels Mumins.

1987:

1965:

El llibre El petit trol Mumin, Mymlan i la petita My
(Coco Books) va ser el primer àlbum il·lustrat dels
Mumins que va sortir publicat. Va trencar amb totes les normes de disseny
de l’època.

Surt publicat El nen invisible i altres històries. El setè
llibre dels Mumins que,
aquest cop, no és cap novel·la, sinó un llibre de contes.

1960: Es publica Qui ani-

marà en Xic? (Coco Books),
el segon àlbum il·lustrat de
la sèrie dels Mumins i el primer a aparèixer en anglès.

1969:

1954:

El diari London Evening
News va començar a publicar les tires còmiques
dels Mumins. La publicació
d’aquestes tires duraria fins
al 1974. A partir dels anys
seixanta, Lars Jansson, el
germà de la Tove, va començar a dibuixar les tires.
També surt publicat L’estiu
perillós, la cinquena novel·la
de la sèrie. El tema principal
és el teatre, un art descrit
com un procés ardu però
finalment molt gratificant.

Arriba a les llibreries El
pare Mumin al mar (que
va ser traduït al català
per La Galera l’any 2011).
És la vuitena novel·la i, en
aquesta entrega, la família Mumin ha de viure en
una petita illa, perquè fins
i tot ells, que habiten un
paratge de somni, de vegades necessiten un canvi
d’escenari.

1957:

Surt publicat La família
Mumin a l’hivern (que va
ser traduït al català per La
Galera l’any 2011). Aquesta novel·la adopta un estil
més fosc, més introspectiu,
comparat amb els llibres
anteriors. El llibre, tot i conservar l’encant de les novel·les anteriors, conté una
exploració més profunda
del caràcter d’en Mumin.

Fuji TV Zuiyo Enterprises
produeix al Japó una sèrie
d’animació dels Mumins
que assoleix gran popularitat. La televisió sueca produeix una sèrie anomenada
Mumintrollet.

Tove Jansson dona una
col·lecció única dels Mumins originals que s’exposa
al Tampere Art Museum.

Telecable produeix
104 episodis animats dels
Mumins. La sèrie serà venuda a una seixantena de països.

1993:

S’inaugura el parc
temàtic dels Mumins a
Naantali, Finlàndia. Apareixen les llicències Mumins
i comencen a crear-se els
primers productes Mumins.

2020: Pel 75è aniversari
dels Mumins, es crea la
campanya #OURSEA en
col·laboració amb la fundació John Nurminen per
ajudar a recaptar diners
per salvar el mar Bàltic i
la seva herència.

2019:
1979:

Film Polski estrena una animació de titelles dels Mumin a Polònia. El Swedish
Film Institute completa una
animació de mitja hora del
llibre Qui animarà en Xic?

2001:

Tove Jansson mor el dia
27 de juny.

2017: S’inaugura el Moo-

2006:

2016:

1977:

Es publica El viatge perillós, un altre llibre
il·lustrat de la sèrie dels
Mumins.

1974: S’estrena a Hèlsinki
l’Òpera dels Mumin.

1970:

Arriba l’última entrega de
la sèrie dels Mumin, Finals
de novembre. La Tove decideix deixar d’escriure sobre
els Mumins, però no deixa
d’escriure ficció. Publica El
llibre de l’estiu (Angle Editorial).

La nova sèrie animada
dels Mumins s’estrena
mundialment. / Obre el
nou parc temàtic Mumin
al Japó.

L’editorial
canadenca
Drawn & Quarterly publica
en anglès una versió renovada de les tires còmiques
dels Mumins en anglès.

2014: Se celebra el centenari del naixement de Tove
Jansson.

min Museu a Tampere, un
espai que allotja més de
dos mil originals donats
per l’autora.

S’inaugura, al Southbank
Centre de Londres, la primera exposició interactiva
dels Mumins, Aventures a
Moomiland.

2015: Es compleixen

setanta anys des de la
publicació de la primera
història dels Mumins.
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SOBRE L’UNIVERS MUMINS

En un llibre infantil, sempre hi ha alguna cosa sense aclarir,
alguna cosa sense il·lustració. Hem de permetre i propiciar que
l’infant reflexioni sol, que distingeixi per si mateix entre el que
és real i el que és irreal. L’autor no és un guia sinó que ha d’oferir
un camí, sí, però deixar que l’infant hi vagi sol i que estableixi les
fronteres amb el seu propi coneixement.” Tove Jansson

E

ra l’hivern de la guerra, l’any 1939.
La feina es va aturar i a la Tove
Jansson li semblava completament
inútil intentar dibuixar res. Però precisament en aquell moment, enmig
de tot el caos, va sentir la urgència
d’escriure alguna cosa que comencés
per “Hi havia una vegada…”. El que va
seguir havia de ser, inevitablement,
un conte de fades, però no com us
l’imagineu. La Tove no va recórrer a

prínceps ni princeses i la màgia que
hi sortia era tan extraordinària i poc
comuna com ella mateixa. En comptes dels éssers que relacionem amb
aquest gènere, ella hi va fer aparèixer
el que esdevindria el seu personatge
més emblemàtic, el trol Mumin.
La mitologia nòrdica és tan complexa i rica que molts especialistes asseguren que és molt difícil entendre-la

PRAISE
completament si no l’has apresa des
del bressol. No patiu, perquè la Tove
va agafar elements d’aquesta mitologia i els va capgirar com un mitjó.
En els relats nòrdics antics tot sovint
es parla de trols, però és una espècie
envoltada de misteri i no se’n fan gaires descripcions. Només unes quantes històries els presenten com uns
éssers benèvols. Tove Jansson va fer
una aportació fresca al folklore nòrdic en presentar els trols com a éssers dolços i carismàtics.
La història es va quedar a mitges fins
al 1945. Aleshores un amic de la Tove
va assenyalar que aquella història, si
la seguia, podria convertir-se en un
llibre infantil. Que amb la seva inventiva i les seves il·lustracions era molt
probable que molts nens volguessin
llegir la història. I no es va equivocar.
L’última novel·la dels Mumins es va
donar a conèixer l’any 1971. Les aventures poc ortodoxes d’aquests trols,
escrites originalment en suec, han
estat traduïdes a més de trenta idiomes i s’han convertit en tot un símbol
de la literatura universal.

QUE VE
EL COMETA!
La vall on vivien era molt
bonica, plena de bestioles felices i d’arbres alts i verds. Un
riu corria entre els prats, feia
un revolt rodejant la casa blava dels Mumin i desapareixia
cap a d’altres indrets on hi havia altres bestioles que es devien preguntar d’on venia.
—Són ben curiosos, els rius i
els camins... —rumiava l’Snif—.
Quan els veus passar t’agafen
unes ganes tremendes de ser
en un altre lloc, de seguir-los
i veure on acaben…”
Que ve el cometa!

É

s estiu a la Vall dels Mumins i tot
transcorre amb tota normalitat.
El pare Mumin està llegint, la mare
Mumin col·loca conquilles al voltant
dels parterres i l’Snif ha fet una troballa espectacular. Tot sembla d’allò
més normal, però aquella mateixa
nit comença a ploure. Segons la Rata
Mesquera, que s’ha hagut de mudar a
casa dels Mumins perquè el pont que
ha construït el Pare Mumin l’ha deixada sense casa, adverteix a la família
que aquella pluja no és natural. La

Un tresor perdut que redescobrim ara... Una obra mestra
surrealista”.
—Neil Gaiman
Jansson va ser un geni. Va
escriure històries senzilles que
són plenes d’emocions profundes i complexes que no s’assemblen gens a cap altra obra de la
literatura infantil o adulta: una
obra intensament nòrdica i completament universal”.
—Philip Pullman
Tove Jansson és, sens dubte,
una de les escriptores infantils
més grans que hi ha hagut mai.
Té l’extraordinari do d’escriure
llibres que són clarament per a
nens, però que també es poden
gaudir quan aquest nen, com jo,
té més de seixanta anys i pot
llegir-ho amb els coneixements
propis de l’edat adulta”.
—Sir Terry Pratchett
Els llibres de Moomin són
clàssics que parlen al nen i a
l’adult en els seus respectius
llenguatges i els permet compartir junts aquesta visió alegre
i estoica de la vida”.
—The Guardian
Una de les obres infantils més
originals que s’han publicat des
dels llibres de Pooh, i possiblement, des d’Alícia al país de les
meravelles”. —Saturday Review
Tove Jansson va ser una de
les millors escriptores europees
dels últims seixanta anys, tant
en la seva producció per a nens
com per a adults”.
—The Guardian

Rata Mesquera assenyala que és un
cometa que s’acosta perillosament a
la Terra.
El cos celeste és cada dia més gran,
el cel es tenyeix de vermell, el mar es
retira i aviat totes les criatures agafen les seves pertinences i fugen. Però
en Mumin i l’Snif, que són curiosos de
mena, emprendran una aventura cap
a l’observatori astronòmic per esbrinar què està passant. Durant el viatge coneixeran algunes de les criatures
que els acompanyaran durant la resta de novel·les en les seves aventures.
Que ve el cometa! es va publicar a Finlàndia l’any 1946 i tracta el tema de
les grans catàstrofes i els desastres
naturals. La guerra, que era ben present a la vida diària de la Tove mentre escrivia el llibre, es veu reflectida,
per exemple, en la figura dels refugiats i l’atmosfera amenaçadora que
es respira durant tota la novel·la.
El cometa que ho destrueix tot s’ha

comparat, fins i tot, amb la bomba
atòmica. Aquests són temes força excepcionals per a un llibre infantil. Per
a la Tove Jansson, la força i la capacitat de sobreviure i gestionar les situacions eren missatges importants.
Com en altres llibres dels Mumins, la
relació entre els membres de la família i l’hospitalitat amb els altres són
temes essencials, així com la comunió
amb la naturalesa.
Tove Jansson va canviar algunes de
les il·lustracions i textos per a algunes traduccions i hi ha tres versions
diferents del llibre. A la versió original
hi ha il·lustracions a l’aquarel·la i a la
versió posterior són dibuixos a tinta. A l’última versió de 1968, que és la
versió oficial que segueixen la majoria de traduccions estrangeres, hi ha
diversos canvis importants, com ara
escenes eliminades, alteracions en
alguns personatges o la referència a
personatges i llocs reals.
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